
HABILIDADES DA VIDA FUNCIONAL 
 

 Alinhavo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

-Desenvolver habilidades funcionais e conhecimentos que serão 
importantes para tornar a pessoa com deficiência independente e 
produtiva conforme suas possibilidades na sua vida escolar, familiar e 
social. 
 

Materiais para confecção 

- Prato de papelão ou isopor barbante e palito de madeira 

 

https://www.pinterest.dk/pin/794463190497852575/. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Aprendendo com a massinha de modelar: 

Para fazer a sua massinha você vai precisar de: 

 1 xícara de sal 

 4 xícaras de farinha de trigo 

 1 xícara e meia de água 

 3 colheres de sopa de óleo 

 Corante alimentício 

Como preparar a massa para modelar 

Em uma vasilha grande misture a farinha e o sal em seguida adicione a água e o 
óleo. Misture até que todo o conteúdo forme uma massa homogênea. Se ficar 
muito mole você pode adicionar mais farinha, e se ainda estiver seca e 
quebradiça adicione mais água. 

O último ingrediente é o corante. Você também pode fazer massinhas roxas e 
vermelhas utilizando sucos em pó de uva e frutas vermelhas. 

O bom é que todas essas receitas são comestíveis, então você não precisa se 
preocupar se seu filho colocar a massinha na boca ou até mesmo engolir uns 
pedacinhos. Se você usar suco em pó ou corantes alimentícios de outras cores 
certifique-se de que o seu filho não tem alergia a alguns destes corantes. 

Depois de feita, a massa de modelar pode ser conservada na geladeira em um 
pote fechado durante muito tempo. Outra vantagem da massa de modelar 
caseira é que ela não adere à mão e tem um cheiro agradável. Caso seu filho já 
seja maiorzinho e já tenha passado da fase de colocar todos os objetos na boca, 
vocês podem explorar juntos a composição da massa de modelar adicionando 
novos ingredientes a receita que farão uma massinha toda especial. Você pode 
colocar glitter na mistura, essências para dar um novo cheirinho, e até mesmo 
cremes corporais que são cheirosos e darão uma nova textura para a mistura. 

 



Dicas de brincadeiras para fazer com a massinha: 

Esse é o tipo de brincadeira que não precisa de muitos recursos ou 
planejamentos, só em manusear a massa seu filho pode ficar entretido por 
horas a fio. Mas você pode propor atividades diferentes para eles. Inserindo 
alguns objetos com texturas diferentes você pode pedir que eles “imprimam” a 
textura na massinha, pressionando-a sobre o material. Manuseando a massa de 
modelar, seus filhos podem descobrir diferentes formas de manipulá-la. 

Eles também podem usar palitos, forminhas e tampas de garrafa pet para 
cortar, furar, riscar e desenhar sobre a massa. Com os mesmos objetos, eles 
podem construir bonecos, usando simples palitos como braços e pernas, e, quem 
sabe, rabos e caudas! Com diferentes opções de cores e objetos seus filhos 
podem criar um mundo novo com sua massa para modelar, e caso ela fique muito 
suja vocês podem começar tudo de novo! 

 

 

 Trabalhar com zíper e botões no papelão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Abrir e fechar tampas: 

 

Habilidades a serem desenvolvidas: 
 

-Desenvolver habilidades funcionais e 
conhecimentos que serão importantes para 
tornar a pessoa com deficiência 
independente e produtiva conforme suas 
possibilidades na sua vida escolar, familiar e 
social.  
 

 

 

 Amarrando o cadarço: 
 

Materiais: 

EVA; 

Tesoura; 

Cola; 

Cordão. 

 

 

Observação: Antes de tudo, apresentar o material para criança e explicar o 
passo-a-passo. 

Objetivo: 

Manipular objetos com destreza, desenvolver a coordenação Visio motora e 
estabelecer relação entre seu corpo referente ao espaço e responder de forma 
adequada comandas solicitadas pelo adulto (direita e esquerda) e desenvolver 
habilidade funcionais e conhecimentos que serão importantes para torna-se uma 
pessoa autônoma. 

Metodologia: 

De maneira ludica, mostrar par criança como amarrar o caderço do seu sapato. 



  

Outras ideias: 

 

Descrição: A ursinha está em fase de crescimento. Ajude a ursinha se 
alimentar, fazer a higiene pessoal e outras coisas. Responda as questões com 
atenção e clique no botão para conferir. 

Fonte: http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=8591 

 


